
 

Benvolgut Conseller Recoder, 

 

Els veïns i les escoles de Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra agraïm la seva carta 

adreçada a la Plataforma contra l’abocador de deixalles a Can Fatjó dels Aurons, a la 

qual estan adherides més de 1.000 veïns i més de 30 entitats, entre les quals 

associacions de veïns i AMPES de les escoles a tocar de l’abocador. 

Li hem de dir, però, que el contingut de la seva carta ha encès tots els senyals d’alerta 

al territori. Vostè diu que no té constància que Puigfel SA hagi presentat cap altra 

sol·licitud per fer un abocador i que “en el cas que això succeeixi en el futur, el projecte 

s’haurà de tramitar amb totes les garanties per a la protecció del medi ambient”. 

Sr. Recoder, atesa la forta alarma generada entre els veïns i les escoles li demanem 

que ens respongui aquestes cinc preguntes: 

1. Un abocador de deixalles es pot construir a una zona urbana, al costat 

d’habitatges i escoles? 

2. La Generalitat contempla la possibilitat que aquest abocador es pugui fer 

si l’empresa ho torna a sol·licitar? 

3. Els abocadors poden ser d’iniciativa privada o han de ser obligatòriament 

d’iniciativa pública (tal com ens va assegurar en el seu dia el director de 

l’Agència de Residus de Catalunya)?  

4. La Generalitat descarta que el nou pla d’infraestructures de gestió de 

residus inclogui Can Fatjó dels Aurons com a possible ubicació d’un 

abocador? 

5. Tots els fets que es detallen a continuació,  no són suficients perquè la 

Generalitat descarti definitivament l’abocador i s’iniciï la restauració del 

clot?: 

o que els plens de Cerdanyola, Sant Cugat i Bellaterra s’hagin pronunciat 

unànimement en contra de l’abocador i hagin demanat el rebliment de 

l’argilera amb terres;  

o que el Parlament hagi rebutjat l’abocador i hagi demanat el rebliment de 

l’argilera amb terres;  

o que el Sr. Rull (portaveu de CiU al Parlament) i el Sr. Tost (director de 

l’Àgencia de Residus de Catalunya) hagin assegurat públicament que 

els abocadors mai es fan sense el consens del territori; 

o que Cerdanyola ja té la seva quota d’abocadors (9 en total), amb tots 

els problemes de contaminació que això comporta;  

o que  Puigfel SA estigui construint l’abocador des de l’any 2010 (com ha 

reconegut la pròpia empresa i els inspectors del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat) i hagi extret milions de tones 



de terres sense la perceptiva autorització ambiental de la Generalitat 

(l’extracció d’argiles a prop de nuclis urbans està legalment subjecte a 

un estricte control ambiental d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 

1/2008); 

o que el forat s’ha fet incomplint la legalitat, a l’empara d’una llicència 

minera de l’any 1963, a una zona urbana, al costat d’escoles, un 

hospital i habitatges;  

o que està demostrat que els abocadors comporten greus problemes de 

contaminació ambiental (lixiviats, gasos, pudors, etc.) i  per a la salut de 

les persones; 

o que l’abocador Elena a Cerdanyola, gestionat també per Puigfel SA, 

durant mesos ha causat importants problemes de pudors i de 

contaminació en un radi de 2 quilòmetres; 

o que, precisament pels problemes per a la salut que comporten els 

abocadors, la legislació de la UE estableix que un requisit a tenir en 

compte a l’hora de decidir la ubicació d’un abocador és la distància a  

les zones residencials i urbanes (annex I de la Directiva 1999/31/CE). 

I és que, Sr. Recoder, molts dels veïns i les veïnes i de les mares i els pares de les 

escoles de la zona hem experimentat en primera persona els problemes de pudor de 

l’abocador Elena de Cerdanyola, gestionat per l’empresa Puigfel, i sabem molt bé del 

que parlem.  

Com Vostè bé sap, un abocador, per moltes precaucions que es prenguin, per moltes 

capes d’impermeabilització que tingui i per molt ben embalats que estiguin els residus, 

sempre produeix gasos contaminants i lixiviats, a banda de les pudors, els sorolls i la 

pol·lució ambiental producte de l’augment del trànsit de vehicles pesants de transport i 

de la manipulació de les deixalles. Una vegada tancat l’abocador, l’activitat química 

sota terra pot durar centenars d’anys. I és que un abocador sempre té un impacte al 

medi i a la salut de les persones de la zona.  

Sr. Recoder, aquí estem parlant de la salut dels nostres fills, creiem que és un tema 

prou seriós i important per tenir una resposta clara i contundent del màxim responsable 

polític en aquest tema, que és el Conseller de Territori i Sostenibilitat.  

Sr. Recoder: permetrà que es faci aquest abocador? 
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